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     Gdańsk, dnia 17 lutego 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 4/2020/2021 

 

Zebranie Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 
Doby (RR) odbyło się w dniu 17 lutego 2021 roku o godzinie 18:00, za 
pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Rodzice obecni 
na zebraniu logowali się z indywidualnych kont. Po stwierdzeniu 
niezbędnego kworum zebranie zostało otwarte przez Przewodniczącą 
Rady Rodziców panią Annę Milewicz. 
 

 
Przedstawiono następujący porządek zebrania: 
 
1. Sprawdzenie listy obecności, przedstawienie i przyjęcie porządku 

zebrania. 
2. Przedstawienie przez panią Jolantę Hoppe propozycji uczniów do 

Budżetu Uczniowskiego. 
3. Głosowanie nad projektem zakupu podwórkowej tablicy do 

rysowania kredą. 
4. Przedstawienie propozycji rodziców na wykorzystanie środków z 

budżetu RR do sfinansowania ciekawych zajęć lub wydarzeń dla 
uczniów poszczególnych roczników. 

5. Wolne wnioski. 
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Ad.1) 
 
Obecność członków Rady Rodziców została potwierdzona wpisem na 
czacie spotkania za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 
Obecnych było 18 osób, 2 osoby reprezentowały po dwie klasy, jedna  
z klas miała dwóch przedstawicieli (z jednym prawem do głosu). 
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad.2) 
 
Uczniowie przygotowali 14 projektów do Budżetu Uczniowskiego. 
Podczas weryfikacji projektów, w której udział brała Jolanta Hoppe, 
Anna Milewicz oraz dyrektor szkoły Kamil Gajewski, do kolejnego etapu 
zakwalifikował się tylko jeden projekt- podwórkowa tablica do rysowania 
kredą.  
Pozostałe projekty (wraz z podanymi przyczynami odrzucenia): 

 „pająk” do wspinaczki” – został już wcześniej zakupiony przez 
szkołę, czeka na montaż, 

 kącik plastyczny –na korytarzach szkoły obecnie nie ma miejsca; 
szkoła zakupiła zestawy wspierające zajęcia plastyczne, z których 
uczniowie mogą korzystać w czasie zajęć z nauczycielem. 

 nowe elementy wyposażenia boiska szkolnego, „kostki do 
wspinaczki” – brak miejsca  

 tyrolka – brak miejsca, 

 kokony – nie ma możliwości instalacji, brak miejsca oraz kwestia 
bezpieczeństwa, 

 radiowęzeł – przewidziane oddzielne pomieszczenie przy 
rozbudowie podcieni. 

 panele akustyczne w jadalni – brak możliwości realizacji w 
dostępnym budżecie. 

 miękkie siedziska na korytarzu – zostały już zakupione, 

 miękkie podkładki na krzesła – w obecnej sytuacji nie ma 
możliwości zapewnienia czystości zgodnie z obowiązującym 
reżimem sanitarnym 

 pałeczki do grania na cymbałkach – sala do lekcji muzyki została 
bogato doposażona zgodnie z sugestia nauczyciela przedmiotu. 

 doposażenie sal gimnastycznych w sprzęt sportowy – sprzęt jest w 
wystarczającej ilości w magazynie sportowym. 
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 zawieszki na plecaki zamiast mundurków szkolnych – w szkole 
uchwałą RR obowiązują mundurki, 

 kącik gier planszowych – szkoła posiada gry, nie ma warunków 
lokalowych do zorganizowania obecnie takiego miejsca. 

 
 
 
 
Ad.3) 
 
Większością głosów Rada Rodziców zdecydowała o realizacji projektu 
zakupu tablicy do rysowania kredą. Środki pozostałe po zakupie zasilą 
przyszłoroczny Budżet Uczniowski. 
 

 
Ad.4) 

 
Do tej pory przedstawiono dwa pomysły na rozdysponowania środków z 
budżetu RR: 

 zdjęcia tegorocznych absolwentów szkoły 

 pokaz magii dla uczniów sfinansowany z funduszy Rady Rodziców 
 
 
Ad.5) 
 

 Prośba do nauczycieli, aby częściej nagradzać uczniów punktami za 
zachowanie. Obecnie – w warunkach nauczania zdalnego – 
szczególnie trudne jest spełnienie tego kryterium przy zdobyciu 
końcowej oceny ze sprawowania. 

 Zmobilizowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia 
ciekawszych, bardziej urozmaiconych lekcji, zwłaszcza z 
wykorzystaniem sprzętu sportowego zgromadzonego w magazynie. 

 W związku z powszechnym (zwłaszcza w klasach młodszych) 
problemem wzajemnego wyciszania w czasie lekcji zdalnych, 
istnieje konieczność przeszkolenia nauczycieli w pracy z 
programem Teams – zamiana uczniów na „uczestników”. 

 Prośba do nauczycieli, by przekazywali zwrotnie uczniom 
prace/sprawdziany wykonane i ocenione poprzez Teams – 
uczniowie powinni otrzymywać informację o popełnionych błędach. 
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 Umożliwienie uczniom odbiór książek i zeszytów ze szkoły w 
przypadku skierowania na kwarantannę. 

 Nie ma oficjalnych informacji nt. rozbudowy szkoły. Sprawa wciąż 
znajduje się na etapie formalności urzędowych.  

 

 
 
 


